ACTA DE SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN DE L'AJUNTAMENT DE SORT

Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Sessió:
Expedient:

1 de juny de 2012
de 21 00 h a 21 45 h
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
JG/12-8
G-15/12

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespin
Sr. Carles Vives Agurruza

Alcalde
1r tinent d'alcalde
2a tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde
Secretari

El Sr. alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha el
quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01 Aprovació de l'acta de la sessió anterior
02 Obres municipals
03Assistència a l'acció de l'Alcaldia
04 Precs i preguntes
Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l'acta de la sessió anterior, de 11 de maig de 2012, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes de la Junta de Govern.

02 Obres municipals
CONCURS PER CONTRACTAR MONITORS DEL CASAL D’ESTIU
Exp. P-16/12
Vist el plec de bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a proveir els llocs de
treball de monitors de Casal d’estiu de Sort, redactat pels serveis tècnics municipals,
Atesa la urgència existent, i que es tracta d’una contractació per una durada d’ 1 o 2 mesos,
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Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar inicialment les bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a proveir els
llocs de treball de monitors de Casal d’estiu de Sort.
2. Declarar el procediment d’urgència.
3. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial al tràmit d’exposició pública fins el 11 de juny de 2012,
a l’efecte de presentació d’al·legacions.
4. Convocar simultàniament el concurs de referència, si bé la licitació s'ajornarà, quan resulti
necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el plec de bases.
5. Facultar l’alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.

CONCURS PER CONTRACTAR MONITORS D’ESTADES ESPORTIVES
Exp. P-16/12
Vist el plec de bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a proveir els llocs de
treball de monitors d’Estades esportives de Sort, redactat pels serveis tècnics municipals,
Atesa la urgència existent, i que es tracta d’una contractació per una durada de 2 mesos,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
1. Aprovar inicialment les bases que han de regir la convocatòria d’un concurs per a proveir els
llocs de treball de monitors d’Estades esportives de Sort.
2. Declarar el procediment d’urgència.
3. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial al tràmit d’exposició pública fins el 11 de juny de 2012,
a l’efecte de presentació d’al·legacions.
4. Convocar simultàniament el concurs de referència, si bé la licitació s'ajornarà, quan resulti
necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions contra el plec de bases.
5. Facultar l’alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin necessaris
per a l’efectivitat d’aquest acord.

URBANITZACIÓ DE CARRERS A LLESSUI
Exp. F-17/10

PUOSC/11

Vist el certificat d’obres núm. 1 i únic de l’obra d’ Urbanització de carrers a Llessui, redactat
per l’arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un import certificat de
85.617,93 €,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de Govern
ACORDA:
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1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l’obra d’ Urbanització de carrers a Llessui, amb
un import certificat de 85.617,93 €.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

03 Assistència a l'acció de l'Alcaldia
L'Alcalde dona compte a la Junta de Govern dels Decrets dictats des de la darrera sessió, i de
diversos assumptes d'interès, per a coneixement dels membres de la Junta i assistència a
l’acció de l’Alcaldia.

04 Precs i preguntes
No es formula cap prec ni cap pregunta.

No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió i, com a secretari, estenc aquesta
acta amb el seu vistiplau a fi que constin el que s'hi ha tractat i els acords presos.

Vist i plau
L'alcalde
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